بسم هللا الرحمن الرحيم
تفسير الجاللين
سورة الطور ()1
الشيخ /عبد الكريم الخضير
السالم عليكم ورحمة وبركاته
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وأصحابه أجمعين،
أما بعد:
فاستكمالا لما مضى من درس في العام الماضي في تفسير سورة الحجرات ،وماا تااله بعاد لا مان تفساير ساورة:

(ق ،والذاريات) نتابع في تفسير سورتي الطاور والانجم ،وبادو مددماة للتفساير حياى مضاى التددماة فاي أر ار مان

مناسبة ل سيما في هذا المسجد سورة الحجرات ،فال داعي للتدديم في بيا أهمية التفسير.

تفساير ساورة الطاور التاي نحان بصاادد الحادعى عن اا ،هاذه الساورة مان سااور الدارآ ساورة عظيماة ت اق بلال الكااافر
ببل المسلم ،ففي الصحيح من حدعى جبير بن مطعم :أنه بدم المدعنة في فداء أسار بادر -وكاا عومذاذ كااف ار،-

فسمع النبي -عليه الصاالة والساالم -يدا أر فاي صاالة الم ارب بساورة الطاور ،وأخبار عان نفساه أ بلباه كااد يطيار
من سماع هذه السورة.

بال :و ل أول ما وبر اإليماا فاي بلباي ،وهاذا كاافر ل عا من بااهلل ول بماا جااء عان هللا ،لكناه بفطرتاه ماع تذوباه
ار مان المسالمين ل يعاو
للكالم ،فالعرب الذعن نقل الدارآ بل ات م يف ماو ماا علداى لاي م ،ومماا ع سال لاه أ ك ي ا

ول عاادركو م اال هااذا اإلدراك ،فتدا أر سااورة الطااور ،وتدا أر سااورة هااود ،وتدا أر اايااات التااي لااو أنقلاال علااى جباال لرأعتااه
{وِإ َذا َس ِمم وُوا
خاشعا متصدعا من خشية هللا ،ومع ل ل تحرك سارنا ،هذا كافر كااد بلباه أ يطيار والنصاار
َ
الرس ِ
ما أ ِ ِ
يض ِم َن َّ
الدم ِع} [( )83سورة المائدة] ،وماع اسسال أ المسالم فاي عصارنا هاذا
ول َتَرى أَعويَن وهم َت ِف و
ونز َل إَلى َّ و
َ
ل تكاد تحرك فياه ساارن ا ل مان رحام هللا وهام بلاة؛ حتاى أناا نجاد مان أنفسانا ونحان ماع خوانناا مان باالب العلام،

يعنااي لنااا صاالة و كانال ضااعيفة حديدااة الصاالة ضااعيفة بكتاااب هللا ،لكن ااا موجااودة يعنااي ولااو كاناال نابصاة ومااع
ل كالم هللا ل يحرك فينا سارن ا.

ومااا لكاام ل لدسااوة الدلااوب ومااا ار علي ااا ماان الااذنوب ،وماان أر اار ل ا التخلاايأ فااي الماانرول الااذ ار علااى
الدلوب ،وغطاها وغشاها فصارت ل تفده شيذا ا كا كالم هللا عتلاى بنصاوات ما رة ،وماع لا الدلال ل عوجال
ول تقيدنا يمان ا مع اسسل ،وهللا -جال وعاال -حصار اإليماا بالاذعن ا تليال علاي م آياتاه ادت ام يمانا ا ،وجلال

بلوب م.

نحاان ل تحاارك سااارن ا ،فانشااكوا لااى هللا -جاال وعااال -بسااوة الدلااوب ،ومااع هااذه الشااكو ل بااد ماان بااذل اسسااباب

إلحياء الشعور في ا ،أبو ج ل وأبو ل ل وغيرهم من مشركي بريش من عتاة ،من صنادعد بريش بيل ل ام :بولاوا:
ل له ل هللا نفروا وبالوا{ :أَجُل اْل ِلهم ََ ِإَلهما و ِ
اح امدا} [( )5ساورة ] ،وتجاد المسالم مناذ بارو يطاوق باالدبر وهاو
َ
ا َ
َََ
يداول :ل لاه ل هللا ف ال هاذا يف ام معناى ل لاه ل هللا كماا يف م اا أباو ج ال وأباو ل ال؟ وهللا ماا يف ام ل لاه ل

هللا ،تجده يدول :ل له ل هللا ،ويدول :يا علي ،يا حساين ،هال هاذا يف ام معناى ل لاه ل هللا؟ ونحان نسامع كاالم
هللا باسصوات الم رة ،التي لو بار في اا كاالم عااد يعناي تتان ر مان جمال اا وحسان ا وتربيد اا ،فيكال بكاالم هللا
الم ر بنفسه بذاته؟ هذا كافر كاد بلبه أ يطير ،فما ا عنا ،هل نحن ب ذا الصفة؟
أتكلم عن نفسي وأعرق من حال ك ير من خواني أن م ليسوا كذل  ،فال بد من مراجعة الحسابات ،الحسان يداول:
تفدد بلب في ال ة موابن:
 /1في براءة الدرآ .
 /2في الصالة.
 /3فااي الااذكر .فا

وجدتااه و ل فعلاام أ الباااب م لا  ،فعلاام أ الباااب م لا يعنااي -بينا وبااين ربا فااي حجاااب.

يعني فاسعى لى رفع هذا الحجاب ،ف ال ساعينا لاى رفاع هاذا الحجااب ساعينا بجاد ،وباذلنا اسساباب ،وعملناا علاى
انتفاء الموانع التي تمنع ارتفاع هذا الحجاب؟ على بريدة واحدة منذ بدأنا الطلل لى عومناا هاذا ونحان بريدتناا ل
تت ير ،بل المالحظ أن اا تت يار لاى اسساوأ ،أياام بداياة الطلال يمكان بلوبناا أفضال مان اا  ،وهاذا يجعال اإلنساا
يسيء الظن بنفساه وبنيتاه وبطلباه للعلام ،هال هاو علاى الجاادة؟ العلام فائدتاه العمال ،والدارب مان هللا -جال وعاال-
ف اال أفادنااا هااذا العلاام الداارب ماان هللا -جاال وعااال-؟ هاال استحضارنا لااذة المناجاااة بااين عااد هللا -جاال وعااال-؟ هاال
تلذ نا بصالة ركعتين فاي جاوق الليال؟ ل باد مان عاادة الحسااب فا ا كاا هاذا كاافر يسامع النباي -علياه الصاالة

والساالم -يدا أر بساورة الطاور فيكااد بلباه أ يطيار ،يكااد بلباه أ عنخلاع كماا فاي بعاو الرواياات ،فماا ا عناا ونحان
ننتسل لى بلل العلم ،ونعنى في الظاهر وهللا أعلم بالبوابن والخفاياا؟ فاي الظااهر نعناى بكتااب هللا ،وسانة نبياه
عليه الصالة والسالم -وهي دعد ك ير من اسخوا وبالب العلم ،لكن مع ل النتيجة ،ال اية هل نحس من ااأو في ا لذة؟ ما نحس بشيء فال بد من عادة النظر ،لبد من بذل اسسباب والسعي بجد على انتفاء الموانع.

يعني اعلم أ الباب م ل  ،يعني ل أبالغ أنني بلل :م ار ار أبدأ بسورة عونس ول أشعر ل وأنا بسورة عوسال ،أباول
هااذا عاان نفسااي ،أعاان هباال سااورة هااود بااين السااورتين يعناي -الا الا السااور واحااد وأربعااين صاافحة ماان الدارآ -؟

ال الا السور تبدأ من أول ا لى أخرها ،مررت بسورة هود ول كان شايذ ا حصال ،والنباي -علياه الصاالة والساالم-
لما سنله أبو بكر وغيره أراك شبل ياا رساول هللا !،باال(( :شايبتني هاود وأخوات اا)) ،...الحادعى ل يسالم مان كاالم

سهال العلام حتاى بيال :ناه مضاطرب ،لكان الحاافظ ابان حجار يداول :ناه يمكان تارجيح بعاو الوجاوه علاى بعاو

فيكو حسنا.

بصااأل سماام غااابرة ارتكباال مااا ارتكباال ماان الااذنوب والمخالفااات ،وعااذبل بصاانوق ماان العااذاب ندر هااا ونساامع ا
وكاان اسماار ل يعنينااا ،و ِ
المساانلة كمااا بااال عماار وغي اره" :مضااى الدااوم ولاام عاارد بااه س اوانا" ،نحاان المدصااودو ب ااذا

الد ار  ،ليس المدصود ل عاد ول مود ول أصحاب اسيكة ول مدعن ول بوم فرعو انت وا ،لمان أناقل الدارآ ؟ أناقل
لنا لنعتبر ونتعظ وندكر ،والسنن اإلل ياة واحادة ل تت يار ،عاذبوا بنساباب ا وجادت م ال هاذه اسساباب يعاذب ب اا
غيرهم {ََلن َت ِجد ِلسَّن َِ َّ ِ
يال} [( )62سورة اسحقاب] ،ولم يست ن مان اسمام ل باوم عاونس ،ماا اسات ني مان هاذه
َّللا َتب ِد ا
َ و
َ
السنة ل بوم عونس يعني لما انعددت اسساباب وحدال كلماة العاذاب ،نفع ام يماان م لكان غيارهم السانن اإلل ياة ل
تت ياار ول تتباادل ،ونحاان اا وابعااو فااي مسااائل ،وفااي عظااائم موجااودة يعنااي فااي مجتمعنااا وفااي غيرنااا أر اار،

ونخشى من عدوبة تناقل بناا ،ومان أ يحال بناا ماا حال ب يرناا مان الما الت ،والداوارع ،نار النااس عتخطفاو مان
حولنااا ونحاان فااي بلاد أماان ،فعلينااا أ نشااكر هااذه النعمااة ،وندااوم بشاكرها ،ون دع ااا علااى الوجااه المطلااوب ،ل يكفااي
اللسا بل ل بد من العمل.
حدعى جبير بن مطعام يساتدل باه أهال العلام علاى أ الاراو فاي وبال التحمال ل يشاترط فياه شارط ،ل يشاترط لاه
شارط فااي وباال التحمال ،نمااا الشااروط نمااا هاي فااي وباال اسداء ،هاذا كااافر ،وروايااة الفاسا ماردودة كمااا تداادم فااي
سااورة الحج ارات ،روايااة الفاس ا مااردودة فكياال بالكااافر؟ ماان باااب أولااى ا كااا المساالم الفاس ا رواعتااه مااردودة،
فالكااافر ماان باااب أولااى ،وعلااى هااذا فروايااة الكااافر ،روايااة الفاس ا  ،روايااة الص ا ير وغياارهم مماان ل تنطب ا علااي م
الشااروط التااي اشااترب ا أهاال العلاام فااي ببااول الروايااة ل تشااترط حااين التحماال ،نمااا تشااترط حااال اسداء ا أراد أ

يحدا غيره ،نظار هاذا المتلداي فا

كاا ممان تنطبا علياه الشاروط ببال مناه و ل فاال ،أماا وبال التحمال ليتحمال

وليكن كاف ار كما في حال جبير بن مطعام ،وماا جااء مماا عتعلا باابن الاديا هاذا ع اود متطبال يحضار مجاالس

الحدعى عند الحافظ المق وغيره ،فترددوا في كتابة اسامه فاي الساامعين هاذا ع اود باالوا :كيال يكتال اسامه فاي
الطباق ،وهو ع ود ؟ الرواية للمسلمين ،و نما تدبال مان المسالمين فكيال يكتال؟ فساذل شايخ اإلساالم فداال :ارتباوا
اسمه ،وهذا عنفع في باب التنليل ،و لم عنفع في باب الرواية ل
بما سمع ،ببل عنه الحدعى ،ع ود .

أسلم ،وماع لكام أسالم الرجال وصاار يحادا

على كل حال بصة جبير بن مطعم وراويته ل ذا الخبر مسطرة في الصحيحين وغيرهما ،ودل على صاحة الرواياة
حال الكفر ،وأما اسداء ل بد أ يكو أهالا للرواية.
يداول هللا -جاال وعاال{ :-و ُّ
الطم ِ
مور} [( )1سااورة الطاور] أولا :سااورة الطاور مكيااة تسااع وأربعاو أيااة ،تساع وأربعااو أيا اة
َ
وعلى عد البسملة من ا أية تكو خمسو أية على الخالق المعروق بين أهل العلم.
هل تعد البسملة آية وليسل بآية؟ على ما كرناه فيما تددم.

بسام هللا الاارحمن الاارحيم ،الكااالم علااى البسااملة فااي معناهااا وعراب ااا والخااالق في ااا تداادم فااي مناساابات ك يارة ،وماان
سمع تفسير سورة الفتح سمع شيذ ا من التفصيل في ا.

يدول الشارح المفسر -وهو جالل الدعن المحلي :-الاذ بادأ التفساير ،و كرناا فاي درس مضاى فاي العاام الماضاي
أننااا نجعاال بااين أعاادعنا تفسااير الجاللااين؛ س التفسااير المطلا المرساال هكااذا ل يحصاال لااه أوبااات محاادودة تنت ااي،
م اال هااذا يحتاااا لااى اسااتطراد ماان اليمااين والشاامال ،وتوسااع ،واإلنسااا

وكل ليه.

ا لماان عتديااد بشاايء معااين بااد ل عنجااق مااا

الجااالل المحلااي عرفنااا أنااه فساار ماان الدارآ ماان سااورة الك اال لااى آخاار الدارآ  ،اام رجااع ماان أولااه ففساار الفاتحااة،
وأرملااه جااالل ال اادعن الساايوبي ماان سااورة البد ارة ل ااى آخاار اإلس اراء ،ولااذا بياال ل ااذا التفس ااير المختصاار" :تفس ااير
الجاللين" ،وهذا التفسير تكلمنا عنه فيما مضى فال حاجة لى عادة الدول فياه ،ل أ التنبياه علاى أ فياه بعاو
شاء هللا تعالى.-

المخالفات العددية مما عنبه على ما يمر من ا -
يدول المفسر{ :و ُّ
الط ِ
ور} [( )1سورة الطور] الاواو هاذه واو الدسام ،واو الدسام والمدسام باه مجارور؛ س حاروق الدسام
َ
ال ال ة :الواو ،والباء ،والتااء مان حاروق الجار ،مان حاروق الجار ،والدسام باالطور الاذ هاو الجبال مان هللا -جال

وعااال -الااذ ل يس انل عمااا يفعاال وابااع ،و كااا بعااو المفس ارين يداادر "رب" هنااا فيدااول" :ورب الطااور ،ورب
الذاريات" ،لكان ل داعاي ل اذا التدادعر؛ س هللا -جال وعاال -لاه أ يدسام بماا شااء مان خلداه ،وأماا بالنسابة للخلا
فااال يجااو أ يدسااموا ل باااهلل -جاال وعااال ،-ل باااهلل -جاال وعااال(( -فماان حلاال ب ياار هللا فدااد كفاار أو أشاارك))،
((ل تحلفوا بآبائكم)) اإلبسام بالشيء والحلل به عدل علاى عظمتاه وأهميتاه ،فماا أبسام هللا باه فاي كتاباه عادل علاى
أ لااه شاان  ،وأ لااه خصيصااة ومياقة؛ س الدساام اسصاال فيااه التعظاايم ،والنبااي -عليااه الصااالة والسااالم -ك ياار مااا
يدساام علااى اسمااور الم مااة ،ويحلاال ماان غياار اسااتحالق ،ويحلاال ماان غياار اسااتحالق ،مااع أ هللا -جاال وعااال-
ن انااا أ نجعاال هللا عرضااة سيماننااا ،لكاان ا دعاال الحاجااة لااى ل ا فااي اسماار الم اام يحلاال اإلنسااا ولااو لاام
ير ما يدول :والذ نفسي بيده.
يستحلل ،كما كا النبي -عليه الصالة والسالم -ك ا

بد يدول بائل :ما ا عن الحلل بالطالق هل هو شرك؟ الحلل بالطالق هل هو شرك أو ليس بشرك؟
أولا :الحلل بالطالق ليس بيمين ،و نما بيل له حلل؛ سنه علقم عليه ،على من حناى فياه كفاارة اليماين ف او يشابه
اليمااين ماان هااذه الحي يااة ،و ل فلاايس فيااه ماان حااروق الدساام شاايء ،لاايس فيااه ماان حااروق الدساام شاايء ،لااو بااال
لقوجته :خرجل ِ
فننل بال  ،وهو ل عريد الطالق بالوا :هذا حكمه حكام اليماين -هاذا الحلال باالطالق-؛ س
حكمه حكم اليمين و ل ما في أحد عبي يدول :والطالق ،والواو واو الدسم أبدا.
يداول{ :و ُّ
الط ِ
ور} [( )1سورة الطمور] "أي الجبمل الم ي م مم هللا ع يمس موسمى"" ،الجبمل الم ي م مم هللا ع يمس موسمى"
َ
بور سيناء ،بور سينين ،الطور" :هو الجبل ال ي م م هللا ع يس موسى" ،وابان ك يار -رحماه هللا تعاالى -يخاأل
الطااور بالجباال الااذ فيااه نبااات ،فيااه شااجر ،وأمااا ا تجاارد عاان ل ا ف ااو جباال ولاايس بطااور ،وج ااء فااي بعااو
الروايات أ الطور من بعو جبال الجنة ،كر ل المفسرو ورووا فاي لا ماا رووا مان جباال الجناة ،الطاور،
وأحاد ،وا نااا غيرهمااا بااالوا :ماان جبااال الجنااة ،كمااا أ النياال والفارات وساايحا وجيحااا ماان أن ااار الجنااة ،ومااا بااين
البيل والمنبار روضاة مان ريااج الجناة ،وكاو هاذه اسشاياء مان الجناة ،روضاة مان ريااج الجناة ،أو مان أن اار

الجناة ،أو ماان جبااال الجناة هاذا عاادل علااى أ في اا فضاال ،لكاان التعباد في ااا يحتاااا لااى دليال ،هاال معنااى أ النياال
والفرات وسايحا وجيحاا مان أن اار الجناة أناه يشارع الغتساال في اا؟ ل ،وكاو الطاور أو أحاد مان جباال الجناة،
هل يشرع صعودها؟ ل ،ل بدليل ،ل بدليل.
بد يدول بائل:

الخبر بنن ا مان أن اار الجناة ،أو مان جباال الجناة يكاو عارياا عان الفائادة ،يداول :ماا فاي فائادة

يعنااي ك ياره ا كااا مااا يشاارع الغتسااال فيااه ول التنظاال فيااه ،ول ،يكااو ك ياره ماان الجبااال ،ندااول :نعاام العبااادات

توبيفياة نحفااظ هااذه المياقة ،لكاان ل نفعاال ل ماا أمرنااا بااه ومااا شاارع لنااا ،فماا ا عاان بولااه -عليااه الصااالة والسااالم:-
((ما بين بيتي ومنبار روضاة مان ريااج الجناة))،؟ ((ماا باين بيتاي ومنبار روضاة مان ريااج الجناة)) لاول أناه
جاااء فااي الحاادعى الصااحيح (( :ا مااررتم برياااج الجنااة فااارتعوا)) لدلنااا

هااذه البدعااة ك يره اا؛ سننااا ل نتعبااد ل

بدليل ،وبد جاء في الحدعى (( :ا مررتم برياج الجنة فارتعوا)) وهاذه روضاة مان ريااج الجناة ،وتفساير ريااج
الجنااة بحل ا الااذكر ،حل ا العلاام تفسااير للعااام باابعو أف اراده ،ل يدتضااي تخصيص اا ف ا ا مررنااا باان روضااة جاااء
النأل على أن ا من رياج الجنة نرتع لألمار (( :ا ماررتم بريااج الجناة فاارتعوا)) تفساير العاام بابعو أفاراده ل
يدتضااي تخصيصا ا ،نعاام أولااى مااا عرتااع فيااه حلا الااذكر ،وحلا العلاام ،وحلا التحفاايظ ،دروس العلاام هااذه أولااى مااا

عرتااع فيااه ،لكاان ا جاءنااا نااأل ماان النصااو

عاادل علااى أ هااذه البدعااة ماان رياااج الجنااة نرتااع بمااا عناساال ماان

صااالة و كاار وتااالوة ،وأل نعبااد هللا ل بمااا شاارع ،ل نتعبااد فااي هااذه اسمااارن ب ياار مااا شاارعه هللا ،فمااا بااين البياال
والمنبر روضة من رياج الجنة نرتع فيه ،لكن على بالل العلم الذ عنظر ليه ويدتاد باه أ عنظار فاي مسانلة
المصااالح والمفاسااد ،هااو ماانمور أ عرتاااع لكاان ا كااا يدتااد بااه بحيااى ا رأوه بعااو المبتدعااة اول اوا باادع م،
وبااالوا:

هااذه البدعااة عتباارك في ااا ،ويااتعظم ،ويعتدااد في ااا مااا يعتدااد ،ولااول أ اسماار كااذل مااا جاااء الشاايخ فااال

وجلس في ا ليذكر هللا ويد أر الدرآ  ،ل أن ا ما ،فيصرق في ا ويتعبد في ا بما لم يشرعه هللا -جل وعال ،-فال ش
أ سد الذريعة هو المطلوب ،ويبدى أ الحكم معروق وواضح (( ا مررتم برياج الجنة فارتعوا)).
نعاام نرتااع نصاالي ،نااذكر ،ناادعو ل باانس ،لكاان ا ترتاال علااى لا مفساادة بحيااى يدتااد باإلنسااا فااي م اال عملااه

الظاهر هذا ،فيقاول في ا ما لم يشرع فعلى اإلنسا أ يكل ،وأجره  -شاء هللا تعالى -في ل أعظم.
وبلنا:

التنصيأل على بعو أفراد العام ل يدتضي التخصيأل ،هذه روضة من رياج الجنة ،فحل الذكر ،حلا
علي ا بالتخصيأل والتعيين.

العلم هذه روضة من رياج الجنة ،وهي أولى ما عدخل النأل؛ سن ا منصو
يدول{ :و ُّ
الط ِ
{وِم َتما
ور} [( )1سورة الطور] "أي الجبل ال ي ك م هللا ع يس موسى" وجاء كاره فاي مواضاع مان الدارآ َ .
َ
طور} [( )2سااورة الطااور] رتاااب الااذ هااو المكتااوب ،والكتاااب مصاادر أصااله عاراد بااه المكتااوب ،مصاادر رتاال يكتاال
َّمسم و
رتاب اة رتباا وكتاباا هاذه مصاادر رتال ،واسصال فاي الماادة الجماع يداال :تكتال بناو فاال

ا اجتمعاوا ،وبيال :لجماعاة

طور} يعناي رتال
{مسم و
الخيل رتيبة ،ومنه الكتابة لجتماع الحروق والكلمات ،والمراد المكتوب المسطور المكتاوب ال ا َّ
أسااطر ،والم اراد بااه مااا اللااوح المحفااو  ،أو التااوراة لمناساابة الطااور ،وبااد رتب ااا هللا -جاال وعااال -بيااده ،رتب ااا بيااده ،أو

الدرآ  ،أو جميع الكتل اإلل ية.

طور} [( )2سورة الطاور] أو عاراد باذل الكتال عاماة رماا أبسام باالدلم ،والماراد بالكتااب هناا المكتاوب الجاامع
{وِم َتا َّمس و
َ
طور} عراد به مكتوب ،مسطور مكتوب ،رتاب هو المكتاوب ،ومساطور يعناي مكتاوب أساطر،
{مس و
لما فيه من علومَّ ،

ف ا بلنا:

المراد بالكتاب؛ س الكتاب يطل ويراد به الكتابة ،ويراد به المكتوب ،رما أ الدرآ يطلا علاى الداراءة،

طور} يعنااي مكت اوب أسااطر رمااا هااي العااادة فااي الكتاااب يكتاال أسااطر،
{مس م و
ويطل ا علااى المدااروء وكااذل الكتااابَّ ،

اطر ،اام بعااد لا ا الااذ عليااه ،اام الااذ عليا اه،
السااطر اسول ،ال اااني ،رلمااة ،رلمتااين ،ال ااة ،أرب ااع ،عشاار تشااكل سا ا
ار مااا يدا أر يعنااي فااي المخطوبااات باره يعنااي -رتبااه فااي فااال باان
والمسااطور هااو المكتااوب ،وهااو أيض ا ا المقبااور ،ر يا ا

فال  -يعني رتبه ،والقبر الكتل.
نشور} [( )3سورة الطور]ِ ،
ِ
{فمي َرق} الارق :هاو ماا يكتال علياه ،ماا يكتال علياه ،واسصال فياه ماا عربا مان
{في َرق َّم و
اسديام ،ماان الجلاود؛ س الااورق ليسال موجااودة فاي لا الوبال نمااا صانعل فيمااا بعاد أراان فاي ع ااد الرشايد ،لكاان ل
عوجد ورق نما في ال الل يكتل على جلاود تربا  ،ويوجاد بعاو الكتال النفيساة مكتوباة علاى رق غاقال ،يعناي -جلاد
غقال مرب  ،-ووجد نسخة راملة من المدونة لإلمام مال مكتوبة على رق غ اقل ،عوجاد رتال ر يارة فاي هاذا لالهتماام

ب ا ،والرق هو ما يكتل عليه ،واسصل الجلد المرب  ،المرب ليس ل التعامل معاه ويخال حملاه ،يعناي تصاور الدارآ

رتل على جلد يحتاا لى من يحمله ،فضالا عن السنة م الا :لاو رتبال علاى جلاود ،أو علاى عظاام ،أو علاى حصاى

 ......وغيرهااا ،رمااا راناال الكتابااة فااي أول اسماار تحتاااا لااى ماان يحمل ااا أحمااال ،ولااذا يدولااو :
ال ين جمل م الا رل ا؛ سن ا م ل هذا النوع تحتاا لى من يحمله.
الذ

هو في المصاحل م بل

هو بول ربي رله ل بعضه

رتاال فااال حماال

بننامل

اسشياخ

والشبا

ومدادنا

والرق

مخلوبا

المداد الحبر مخلوق ،والرق مخلوق الذ يكتل عليه ،لكن رالم هللا المكتوب في هذه اسوراق وفي هذا الرق هو رالم
هللا رله ل بعضه.
ِ
نشممور} يعناي مفتااوح مبسااوط ُيدا أر ،يدارأه راال ماان يعاارق الداراءة ،راال ماان يدا أر
نشممور} [( )3سااورة الطااور] َّ
{م و
{فممي َرق َّم و
ويكتل يد أر يداول" :أي التوراة أو القمرن""" ،التموراة أو القمرن"" التاوراة لمناسابة الطاور ،وهللا -جال وعاال -رتال التاوراة
بيده ،أو الدرآ ؛ سنه هو رتابنا ،ونحن المخاببو ب ذا الكالم.
مور} [( )4سااورة الطااور]{ ،الَبيم ِ ال َمُ ومم ِ
{والَبيم ِ ال َمُ ومم ِ
مور} يدااول" :هممو فممي السممما الثالثممَ أو السادسممَ أو السممابَُ"،
َ
الحاادعى حاادعى اإلساراء فااي الصااحيح عاادل علااى أنااه فااي السااماء السااابعة ،ومااا عاادا لا ضااعيل حتااى بياال :نااه فااي
السماء الدنيا ،لكان الصاواب أناه فاي الساابعة بحياال الكعباة يعناي-با اء الكعباة -بحياى لاو سادأ لسادأ علاى الكعباة،
بيل معمور ،معمور بعبادة هللا -جل وعال ،-معمور بعبادة هللا -جل وعال -عاقوره ويدخلاه فاي رال عاوم سابعو ألال

مل " ،سبُو" ألف م ك يُمرونس بمالطوا

والصمالة ال يُمودو" إليمس أبمدا" ،تصاور مناذ أ خلا هللا الخلا

لاى بياام

الساعة عدخله عومي ا سبعو ألل مل ل يعودو ليه مرة انية ،رم عادد المالئكاة؟ رام عاددهم؟ ل يحصاي م ل هللا -
جل وعال ،-وجاء في الحدعى حدعى اسبيأ وهو معاروق ،مضاعل عناد جماع مان أهال العلام ((أبال الساماء وحا

هممو} [( )31سااورة
{و َممما َيَُ م ومم وجونم َ
مك ِإَّال و
مود َربِم َ
ل ااا أ تاانط ،مااا في ااا موضااع أربااع أصااابع ل وفيااه ملا ساااجد أو بااائم))َ ،

المد ر] خالئ ل يحصي م ل الذ خلد م ،سبعو ألل ملا عادخلو هاذا البيال المعماور -يعمروناه بطاعاة هللا -ام

ل يعودو ليه أبدا ،ل له ل هلل -ما أعظمه.-
{َبي م ِ ال َمُ ومم ِ
مور} العمااارة ل تكااو باااسجر والجااأل والطااين واسل اوا والقخرفااة ،نمااا تكااو بالعبااادة هااذه هااي العمااارة
ِ
ِ ِ
مال واليممو ِ ِ
ِ
اْلخم ِمر} [( )18سااورة التوبااة] و ا راناال المساانلة مساانلة عمااارة
نمم َمن ِبم َ َ
الحديدااة{ ،إَّن َممما َيُ ومم ومر َم َسمماج َد َّللا َمممن َ
نم َمن
اج َو ِع َم َارَة ال َمس ِمج ِد ال َح َا
َج َُ وتم ِسَق َاي ََ ال َح ِ
وتشييد ل عمارة حديدية معنوية ،جاء بول هللا -جل وعال{ -أ َ
مر ِ َك َممن َ
ِ
ال واليو ِ ِ
اْلخر} [( )19سورة التوبة] ،ومن مسائل الجاهلياة التاي كرهاا اإلماام المجادد ،مان مساائل الجاهلياة التمادح
ِب َ َ
بعمااارة المسااجد الح ارام ،عمااارة المسااجد الح ارام المدصااود ب ااا العمااارة الحسااية :بااالطين ،أو بااااجر ،أو بالمساالح ،أو
ب يرها ا رانال فاي مدابال اإليماا  ،أماا ا رانال ماع اإليماا فمان أفضال اسعماال ((مان بناى هلل بيتاا ولاو رمفحاأل

بطاااة ،بنااى هللا لااه بيتا ا فااي الجنااة))؛ س هااذه اايااة عوردهااا ماان عوردهااا ماان بعااو الناااس الااذعن ل عاارو لعمااارة البياال
اج َو ِع َم َارَة ال َمس ِج ِد ال َحَار ِ
َج َُ وتم ِسَق َاي ََ ال َح ِ
المعظم بيمة ،وأ من تمدح بعمارته ،أو أ نى على عامره عريدو عليه {أ َ
َكمممن نمممن ِب ِ
ممال} ندااول :ا راناال مااع اإليمااا ف ااي ماان أفضاال اسعمااال ،لكاان الشاان فااي تماادح ب اريش فااي مداباال
َ َ
َ
اإليمااا  ،نعاام فااي مداباال اإليمااا ل شاايء ،فالعمااارة الحديديااة هااي العمااارة بالعبااادة -العماارة المعنويااة ،-فا ا اجتمعاال

العمارتا فنور على نور؛ س عمارة بيوت هللا -جل وعال -جاءت النصو

الدطعية بفضل ا ((من بنى هلل بيتا ولو

رمفحأل بطاة -لو شبر -بنى هللا له بيت ا في الجنة)) فننتبه لم ال هاذا؛ س ااياة تاورد فاي حا مان يعمار بيال هللا -

جاال وعااال -وهااو لاايس ماان الصاانل الااذ جاااء مااه فااي الداارآ  ،الااذم فااي الدارآ نمااا جاااء للمشااركين الااذعن عتمحاادو
بعمارة البيل وهم أبعد الناس عن العمارة الحديدية.
السق ِ
{و َّ ِ
الس َمما َرَف َُ َهما} [( )7ساورة الارحمن] هاي سادل مرفاوع
ف} السماء ،مرفوع { َّ
{و َّ
السقف ال َمروفوِع} [( )5سورة الطاور] َ
َ
ظمما} [( )32سااورة اسنبياااء] يعنااي ل تنالااه أعااد العاااب ين ،ول يمكاان أ يصاال ليااه
السم َمما َسممق افا َّمح وفو ا
{و َج َُ َنمما َّ
محفااو َ
مخلوق ف و محفو  ،وأيضا هو مرفوع ،وهو بالنأل سدل ,وأهال العلام يدولاو  :و جااء الانأل بان السادل علاى أ
الساماء سادل ل أناه ل يحناى ،ماان حلال أل يجلاس تحال ساادل ام جلاس تحال السااماء ،أو ل عناام علاى فا ار
علااى اسرج ،واسرج فا ار

ونااام

والسااماء ساادل بااالدرآ فااال يحنااى ا بااال :مااا أنااا ،وأبساام باااهلل أل عنااام تحاال ساادل ول

فااوق ف ا ار  ،فنااام فااوق اسرج وتحاال السااماء ،بااالوا :ل يحنااى لمااا ا؟ س اسيمااا مبناهااا علااى اسع اراق ،اسيمااا

مبناها على اسعراق ،والعرق ل يسمي السماء سدفا ،ول اسرج فراشا بال :نام في العراء يعني ل تحل سدل ،وناام
علااى اسدياام علااى اسرج ل علااى فا ار  ،وم اال مااا بلنااا :اسيمااا مبناهااا علااى اسعاراق فااال يحنااى ،ل ا نااو  ،فا ا

نو ف و حانى ل محالة.
السق ِ
ف المروفوِع} [( )5سورة الطور]{ ،و ُّ
الط ِ
ور *
{و َّ
َ
َ
َ
َوالَبح ِر ال َمس وج ِ
ور} [( )1-6سورة الطور] هذه اإليما

السق ِ
طور *َ * َوالَبي ِ ال َمُ وم ِ
ف ال َمروفوِع *
َوِم َتا َّمس و
ور * َو َّ
المكررة ،ومن م من يدول :اليمين والطور وما عداه معطوق

عليه ،فالواو في بوله :وكتاب مسطور ،والبيل المعمور ,والسدل المرفوع ،والبحر المسجور هذه واو العطل وليسل

بدسم ،لكن أر رهم على أ هللا أبسم ب ذه اسشياء بالطور ،وكتاب مسطور ،والبيل المعمور ،والسدل المرفوع،
ِك َل َو ِاق ٌع} [( )7سورة الطور].
والبحر المسجور ،وجوابه {ِإ َّ" َع َ ا َ َرب َ
ور} [( )6سورة الطور]{ ،ال َمس وج ِ
{الَبح ِر ال َمس وج ِ
ور} يدول الم لل" :المم و " نعم هو مملوء ماء ،وكما يطل المسجور

على المملوء ،يطل أيض ا على الموبد ،الموبد الذ فيه نار ،لكن ابن جرير رجح أنه المملوء؛ سننا نر البحار ليس

في ا نار وهي تحول فيما بعد لى نار والتسجير اإليداد ،ج نم تسجر وبل القوال أو ببل القوال حين يدوم بائم

الظ يرة ف ن ا تسجر في ا جن م ،وهذا سبل الن ي عن الصالة في هذا الوبل يعني توبد ،وفي حدعى رعل حدعى
ال ال ة الذعن خلفوا وتيل علي م :جاءه رتاب من مل غسا عذكر فيه أنه ما دام على هذه الحال ،وأنه م جور بين
المسلمين ليددم علينا؛ لنكرمه ونواسيه ،لكن رعل عد هذه بلية من الباليا ،عدها بلية من الباليا يدول :فسجيل ب ا

التنور يعني -أوبدت بالكتاب التنور ،-أوبدت بالكتاب التنور ،وهذا ل ش أ المسلم ل يجو له أ يعرج نفسه
ودعنه للفتنة ،بحيى عترك بالد المسلمين لما أصابه من ضر وضي ويذهل ليديم بين الكفار ،فيخسر بذل الخسارة

الفادحة في دعنه وهو ل يشعر وبد يشعر ،ولما دعاء مل غسا رعل بن مال  ،وبد أصابه من الضي ما أصابه
بسبل ال جر مدة خمسين عوم ا ،عد هذه بلية ومصيبة وكار ة فسجر التنور بالخطاب ،فليصبر المسلم على ما

يصيبه في بالد المسلمين ول يعرج نفسه للفتنة ،وي اجر على ما عموا المسلم من بالد المسلمين لى بالد الكفر
يدول :نجد الحرية ،لكن ما اس ر عليه في نفسه وولده؟ رم من شخأل هل من أجل الحرية وفدد أولده تنصروا
نسنل هللا العفو والعافية؟ وكيل يعلم أولده في مدارس الكفر والكفار؟ وهللا المستعا .

مج ِ
ور} [( )6سااورة الطااور] "أي المم ممو " أو الموبااد؛ س التسااجير اإليداااد ،أبساام هللا -جاال وعااال -بااالطور
{ َوالَبحم ِمر ال َمسم و
ِ
والكتاااب ،والبياال ،والساادل ،والبحاار خمسااة أبسااام جاواب الدساام {ِإ َّ" َعم َ ا َ َربِم َ
مك َل َواقم ٌ
مع} [( )7سااورة الطااور]ِ{ ،إ َّ" َعم َ ا َ

ِ
ِ
مع} يعناي ناا ل بمساتحده ،والمساتح للعاذاب هاو المخاالل التاارك لماا أوجال هللا
َرب َ
ِك َل َواق ٌع} "لنازل بمسمتحقس"َ{ ،ل َواق ٌ

عليااه ،الفاعاال لمااا ن ااي عنااه باادأا ماان تااارك التوحيااد ،و فاعاال الشاارك لااى تااارك الواجبااات ،وفاعاال المحرمااات ل أ
ِ ِ
ِ
ِ
شما } [( )48ساورة
مك ِل َممن َي َ
َّللا الَ َيغفمور أَ" ويش َمر َ ِبمس َوَيغف ومر َمما ودو َ" َذ ِل َ
اسول عذابه حاتم ،وال ااني تحال المشايذة {إ َّ" َ
ِك َل َو ِاق ٌع} "لنازل بمستحقس".
النساء] {ِإ َّ" َع َ ا َ َرب َ
{ما َل وس ِمن َد ِافع} [( )8سورة الطور] ليس له من عدفعه ،ليس للمستح ل ذا العذاب ا وبع ليس له أحد عادفع عناه ،مان
َ
ِ
ِ
مس مممن َدافممع} ل عاارده ،ول
{ممما َلم و
يسااتطيع أ عاادفع؟ ل يسااتطيع أحااد أ عاادفع عاان نفسااه فضاالا عاان أ عاادفع عاان غياره َ
عدفعه ببل وبوعه ،ول عرفعه بعاد نقولاه أ دافاع {َلمي َلهما ِممن دو ِ" َّ ِ
َّللا َك ِ
اشم َفٌَ} [( )58ساورة الانجم] يعناي غيار هللا -
و
َ َ
{ما َل وس ِمن َد ِافع} يعني عدفع "عنس" هذا العذاب النا ل باه
جل وعال -ل يستطيع شيء ل مل مدرب ،ول نبي مرسلَ ،
ِ
مع* َيمموَ َ} يعنااي الظاارق متعل ا بوابااع ولااذا بااال:
{يمموَ َ} "مُمممول لواقممع"ِ{ ،إ َّ" َع م َ ا َ َربِم َ
مك َل َواقم ٌ
وهااو بالمسااتح َ ،
"مُمول لواقع".

مور} عاوم مضااق لاى جملاة ،مضااق لاى جملاة
ور َّ
الس َمما َمموارا} [( )9ساورة الطاور] تتحارك وتادورَ ،
َ
{يموَ َت وم و
{يوَ َت وم و
صاادرها مبنااي و ل معاارب؟ نعاام صاادرها معاارب ،وحينذااذ يعاارب و ل عبنااى؟ يعاارب ،لكاان لااو أضاايل لااى جملااة صاادرها
مبنى بني على الفتح ((رجع من نوبه ريوم ولدته أمه))(( ،ريوم ولدته أمه)) هذا مبنى لما ا؟ سنه أضيل لاى جملاة
صدرها مبنى(( ،رجع من نوبه ريوم ولدته أمه)) أضيل لى جملة صدرها مبني ،فبني وهنا صدرها معرب فانعرب،
اوم عنفاع صادرها معارب فنعربال ،لكان هناا
اوم عنفاع ،هاذا ع ُ
بد يدول بائل :لما ا ل يكو مبنى على الفتح؟ سنه مفتاوح ع ُ
مور} بلنااا :ن ااا أضاايفل ،أضاايل الظاارق لااى جملااة صاادرها
مااا الااذ عاادرينا أ عااوم هنااا معاارب و ل مبنيااة؟ َ
{ي موَ َت ومم و
معارب فيعاارب ،وبلناا(( :ريااوم ولدتااه أماه)) أضاايل لااى جملاة صاادرها مبنااى فبناي ،لمااا ا ل ندااول :ناه مبنااى؟ ل ،هنااا

لاايس بمبنااى و نمااا هااو معاارب ،واسصاال فيااه اإلعاراب ل البناااء ،والظاارق اسصاال فيااه أنااه منصااوب ،اسصاال فيااه أناه
منصوب ،ولكن عرفنا أ

اك مبني لماا ا؟ سناه دخال علياه حارق جار ،دخال علياه حارق جار وماع لا نصال،

عرفنا أنه مبنى ،عرفنا أنه مبناى لادخول حارق الجار ،وأماا هناا فموضاعه النصال ،موضاعه النصال ف او معارب،
الس َمما َمموارا} يعناي
مور َّ
وهو معمول يعني متعل بوابعَ{ ،ل َو ِاق ٌع} اسم فاعل ،وعمله كعمل فعله معمول لواباعَ ،
{ت وم و
ممما َمممموارا} "تتحمممر وتمممدور"
ممور َّ
"تتحمممر وتمممدور" وتضااطرب ،وياادخل بعض ا ا فااي بعااو وتشااد َ ،
{يممموَ َت ومم و
السم َ
وتضطرب.
{وَت ِسم و ِ
ممورا} [( )23س ااورة الفرب ااا ] وذلمممك فمممي يمممو
ممال َسممميارا} [( )10س ااورة الط ااور] يد ااول" :تصمممير َ
{هَبممما َّمن وثم ا
َ
ممير الجَبم و
ِ
ِ
القيامَ"ِ ،
ِ
ِ
مال َتح َس ومب َها َجام َمد اة
ال وسِيَرت} [( )3سورة التكاوير]َ ،
َ
{وَتس وير} يعني "تصير هبا "َ ،وتَس ُ
{وَت َمرى الجَب َ
ير {الجَب و
ِ
ِ
ال َمالُه ِن المن وف ِ
موِ}
َو ِه َي َت ومُّر َمَّر َّ
الس َحا ِ } [( )88سورة النمل] ،السير غير كون ا هباء من و ار ،نعم َ
{وَت وكو و" الجَب و
َ
[( )5سورة الدارعة] كالصوق المندوق تتفتل وتتطاعر "تصير هبا منثو ار" ،لكن ا ببال لا تساير ،يعناي ل اا أحاول
من ا :السير كما في بوله -جل وعاال{ ،-وَترى ال ِجبال َتحسبها ج ِ
محا ِ } [( )88ساورة النمال]
ام َد اة َو ِه َي َت ومُّر َم َّمر َّ
الس َ
َ َ َوَ َ
ََ
محا ِ } يعناي تمشاي ،ويساتدل ب اذا أهال ال يذاة ومان يداول بداول م علاى دو ار اسرج،
{و ِه َي َت وم ُّمر َم َّمر َّ
الس َ
تشاميَ ،
ننا نظن أ الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب تجر  ،تمشي ،لكن الكالم على أن ا ا بالوا :اسرج تدور
{تحسبها ج ِ
محا ِ }
ام َد اة َو ِه َي َت وم ُّمر َم َّمر َّ
الس َ
فننل تدور مع ا ف ي بالنسبة ل ابتة في مكان ا ،وهذا ليس في الدنيا َ َ و َ َ

ليس في الدنيا هذا م ل هناا َ ِ
ِ
اور ،وببال أ تكاو
ال َسميارا} نماا هاو فاي الدياماة ببال أ تكاو هبااء من ا
{تس وير الجَب و
ِ
{ َكمال ُِه ِن المن وفم ِ
مير} فلايس فيااه دللاة علااى ماا يدولااو ؛ س
موِ} يعناي كالصااوق المنادوق المفتال ،بباال لا َ{ َتسم و
َ
الشيء ا سرت معه ف و في مكانه بالنسبة ل  ،لكن لو بدر أن ا تسير بمفردهاا ،وأنال جاالس فاي مكانا لعلما
ب ا أن ا بجوارك ،م ا أصبحل ا هي بعيدة عن هذا سيرها ،أما ا كانل تسير ماع غيرهاا فليسال تساير هاي
ابتة في مكان ا ،و نما الذ يسير غيرها فليس فيه دللاة علاى ماا أرادوا ،لايس فياه دللاة علاى ماا أرادواِ ،
مير
{وَتس و
َ
ِ
ال َسيارا}ٍ يدول" :تصير هبا منثو ار وذلك في يو القيامَ" ،وعرفنا أ السير غير كون ا هباء ،وغير كون ا
الجَب و

رالع ن المنفو .

مل} الفااء هاذه يسامون ا ،ماا ا تسامى الوابعاة فاي جاواب
{ َف َوي ٌل} [( )11سورة الطور] الفاء هذه ما المدتضاي ل اا؟ { َف َوي ٌ
ِ ِ ِ
ين}
شرط مددر؟ الفصيحة "الفاء الفصيحة" وابعة في جواب شرط مددر ،ا كا اسمر كذل { َف َوي ٌل َيو َمئ ل وم َكم ِب َ
[( )11سورة الطور] { َف َوي ٌل} يدول" :شدة ع ا " ،ول ش أ ويل كلمة عذاب ،وجاء تفسايرها بنن اا واد فاي جان م لاو
سيرت فيه جبال الدنيا لذابل من حره ،ويل واد في جن م لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابل من حارة ،يدولاو  :وفياه

بيح وصدعد المعذبين نسنل هللا السالمة والعافية.
ِ ِ ِ
ِ
ين} "ل رسمل" ويال ل ام ،ام ويال ل ام- ،
{ َف َوي ٌل} "شدة ع ا " {َيو َمئ } عومذذ يعناي -عاوم الدياماةَ{ ،-يو َمئم ل وم َكم ِب َ
نسنل هللا العافية -وجاء من وصف م أن م مكذبو للرسل.
ِ
َّ ِ
ِ
ين وهمم} يعناي مان وصاف م أيضاا الاذعن هام خاوج ،يعناي
ين وهم في َخوض َي َُوبمو َ"} [( )12ساورة الطاور] { َّالم َ
{ال َ
فااي "باطممل" يخوضااو  ،يخوضااو فااي الباباال ويتداولونااه بياان م ،ويرفعااو شااننه ،ويسااعو جاهاادعن إلبطااال الحا
ورفع البابلِ { ،في َخوض َي َُوبو َ"} "أي يتشاغ و" بكفرهم" ببابل م ،عن اإليما وعن الح .
{يوَ وي َدعُّو َ" ِإَلى َن ِ
مار َج َه َّمن َم َدع}ما} [( )13ساورة الطاور] {َيموَ وي َمدعُّو َ"} يعناي فاي لا الياوم -عاوم الدياماة،
ويل ل ام َ

{يموَ وي َمدعُّو َ" ِإَلمى
مور}" كال هاذا فاي الدياماةَ ،
يعني "يدفُو" بُنف ،يدفُو" بُنف ،ويو بدل من قولسَ :
{يموَ َت وم و
َن ِار َج َه َّمن َم} عادفعو لي اا بعنال لماا ا؟ سن ام ل عريادون ا ،ويحااولو جاهادعن أ يمتنعاوا ،ام عادفعو بعنال وباوة
وشدة ول رحمة حينذذ! ،والدفع بعنل.

ور} هو عاوم عادعو هاو نفساه الياوم واحاد وهاو عاوم الدياماة ،فاي بولاه -جال
ور}َ ،
يدول" :بدل من َ
{يوَ َت وم و
{يوَ َت وم و
ِ َّ ِ
َرَي َّالم ِ ي ي َكم ِ ِب ِ
ِ
المد ِ
ميم} [( )1-2ساورة المااعو ] عدعاه يعناي -عدفعاه ،-وهاذا
وعاال{ -أَأ َ
و و
ين * َفم َ ل َك الم ي َي ومد ُّع الَيت َ
ليس في بلبه أدنى رحمة ،وحينذذ ه لء الذعن يكذبو ويخوضو ويلعبو ه لء عدعو من دو أ رحماة يعناي
-عدفعو بعنل.-

ِ
ِ
{ه م ِ ِ َّ
{ه م ِ ِ َّ
مار َّال ِتممي ومنم ومتم ِب َهمما
مار َّالتممي ومنم ومتم ِب َهمما وت َك م وبو َ"} [( )14سااورة الطااور]َ ،
ويدااال ل اام تبكيت اا و ج ا ارَ :
النم و
النم و
وت َك ِ وبو َ"}؛ س الكافر ل ع من بجنة ول نار ،ولو أمن بجنة لعمل ل ا ،ولو صدق بنار لبذل اسسباب للفرار من ا.
و ا كانل ناار الادنيا المتوبعاة تباذل اسساباب لعادم وبوع اا ،تجادو وساائل الساالمة والطفاياات وغيرهاا علاى أهباة

الستعداد؛ خوف ا من أ يدع شيء من نار الادنيا -علاتمس ك ربااء ،و ل عنفجار غاا  ،و ل شايء -أساباب الساالمة

الناس يحتابو ل ا ،وهي جقء من سابعين جاقء مان ناار جان م ((نااركم التاي توبادو علي اا أن اا جاقء مان سابعين

جقءا ،و نار ااخرة أو نار جن م فضلل علي ا بتسعة وستين جقءا)) ،وجااء فاي بعاو اا اار أ أهال الناار لاو

ا ارتفعل درجة الحا اررة بلايالا ماا ناام النااس بادو ناار ،بادو

خرجوا لى الدنيا لناموا في نارها -عنامو  ،-واا

شمس تحل السدل والح اررة ترتفع لى اسربعين تجد اإلنسا ما عنام ،فكيل بنار الدنيا التي تذعل الحدعد؟ وكيل
بنار ااخرة التي فضلل علي ا بتسعة وستين جقءا؟

يعنااي العاباال عليااه أ عتنهاال ،ونساامع النصااو

ماان الكتاااب والساانة ،ونساامع فااي اسخبااار الصااحيحة أ دخااول

النار رتل على كذا من اسعمال ،وتجد المسلم الم من المصدق الموبن بد عرتكل بعو هاذا اسعماال التاي رتال
علي ا دخول النار لمجارد شا وة أو ناقوة ،وباد تكاو هاذه الشا وة ل يساتفيد من اا ول عتلاذ ب اا ،فعلاى سابيل الم اال
أول ماان تسااعر ب اام النااار عااوم الديامااة ال ااة ،ال ااة :المجاهااد الااذ يدتاال فااي ساابيل هللا فااي الظاااهر ،عا تى بااه عااوم
الديامااة ويدااال لااه :مااا ا صاانعل؟ فيدااول :باتلاال وجاهاادت فااي ساابيل حتااى بتلاال ،فيدااال لااه :كااذبل نمااا باتلاال
وجاهدت حتى بتلل ليدال :جار أو شاجاع فيساحل علاى وج اه فاي الناار ،وم لاه الاذ يعلام النااس ،عاتعلم يسا ر

ويتعاال العدااود؛ ليااتعلم العلاام ،اام بعااد ل ا يعلاام الناااس عش ارات الساانين ،اام ياانتي بااه عااوم الديامااة فيدااال لااه :مااا ا
صنعل؟ فيدول :تعلمل في العلم ،وعلمل الناس فيداال لاه :كاذبل نماا تعلمال وعلمال ليداال ،فيساحل كصااحبه
على وج ه لى النار.
ومن يكن ليدول الناس

يطلبه

أخسر بصفدته في موبل الندم

وال الى :المتصدق الذ ل عترك بابا ا مان أباواب الخيار ل ويباذل فياه ،ويباذل فياه ،فيداال لاه :ماا ا صانعل؟ باال:
رسبل المال ،م أنفدته في وجوه الخير فيدال :كذبل نما أنددل ليدال :جواد.

هاذه اسم لاة محسوسااة يعناي فااي ع ااد النبااي -علياه الصااالة والسااالم -مان أبلااى بااالء حساانا باال النبااي(( :هااو فااي
النااار)) فااي الج اااد ،ويوجااد ماان يعلاام الناااس وهللا أعلاام بنيتااه وماراده {وبممدا َلهممم ِمممن َّ ِ
َّللا َممما َلممم َي وكوونموا َيح َت ِسم ومبو َ"}
َ
ََ َ و
[( )47سورة القمار] ،فعلى اإلنسا أ ُيعنى ب ذا الباب وي تم به ،وكم من متصدق ليدال؟ و ا كا وجاد مان بعاو
اس رياء من ا جااءه مان يجايء لطلال مسااعدة ،تجاده يساتخرا الادفتر -دفتار الشايكات -وعناده الحضاور وعناده

الوج اء واسعيا

فيتبرع بمبلاغ كبيار -هاذا الشاي  ،-ام ا هال ممان عاذهل -هاذه وابعاة ماا هاي بافت ارضاية،-

اتصاال علااى البنا بااال :وبفاوا الشااي  ،شاايء ل يخطاار علااى البااال يعنااي! مااا الااذ يضاره أ يدااول :وهللا مااا فاايش
شاايء؟ لكاان بااد يدااول بائاال :ننااا نااتعلم العلاام ونعلاام ،وفااي نياتنااا دخاان ،وفي ااا غاابش ،وجاهاادنا وحاولنااا أ نصااحح
وعجقنااا هاال نتاارك العلاام والتعلاايم؟ ندااول :ل تتاارك ل العلاام ول التعلاايم تااابع ،وألااح علااى ربا أ يصااحح نيتا ؛ س

الترك ليس بعالا ،تترك لى أ بدل ،و ل فاسمر عظيم يعني بدلا من أ يكو ممن رفعه هللا درجات يكو من

أول من تسرع ب م النار؛ س العلم الشرعي من أمور ااخرة المحضة التي ل تدبل التشري .
{هم ِ ِ َّ
مار َّال ِتممي ومنم ومتم ِب َهمما وت َكم ِ وبو َ"} [( )14سااورة الطااور] وأناال  ......أخبااار وهللا مااا هااو بصااحيح ول معدااول نااار
َ
النم و
هذه صفت ا ،وجنة عرض ا السموات واسرج وين النار؟ ا كانل الجنة عرض ا السموات واسرج يعني ماا فاي
{ه ِ ِ َّ
نتم ِب َها وت َك ِ وبو َ"} ليس الخبر كالمعاعنة ،وهللا المستعا .
الن وار َّال ِتي وم و
مكا للنار َ
لكاان هاال يدااول :مااا في اه نااار وهااو ع ارهااا يمتنااع ماان دخول ااا ول يداادم علي ااا؟ فياادفع دفع ا ا شاادعدا ويكاال علااى وج ااه
ومنخره في النار رغم أنفه ل بطوعه واختياره؛ سنه ل يدبل هذا.

{أَ َف ِسحٌر َه َ ا} [( )15سورة الطاور] "الُم ا الم ي تمرو" ممما منمتم تقولمو" فمي الموحي هم ا سمحر"{ ،أَ َف ِسمحٌر َهم َ ا}
يعنااي "-الُم ا الم ي تممرو""-؛ سن اام بااالوا للنبااي :ساااحر ،وبااالوا فااي الااوحي سااحر ،هااذا النااار التااي ترون ااا هااذه
َنمتم َال
سحر حديدة و ل خيال {أَ َف ِسحٌر َه َ ا} "الُم ا التمي ترونمس ممما منمتم تقولمو" فمي الموحي هم ا سمحر" {أَ أ و
وتب ِصورو َ"} [( )15سورة الطاور] يعناي كاذبتم وبلاتم ساحر وباوا العاذاب عادفعو لياه دفعاا ،ول يمكان م ال ارب ،ول
مار َتَ َّ
ىممى} [( )14سااورة اللياال] تتل اال،
يمكاان أ يدولاوا :سااحر؛ سن اام عرون ااا باانم عيااون م ،بنمااات عيااون م تتلظااى {َنم اا
عدرك م حرها وسموم ا ببل دخول ا{ ،أَ َف ِسحٌر َه َ ا} يعني هاذا "الُم ا وهم النمار التمي تمرو" ممما منمتم تقولمو"

فمي الموحي" ،نعام الاذ ل يصادق يداول :ساحر ،لكان ا أر هال يساتطيع أ يداول :ساحر؟ ل يساتطيع أ يداول
سااحر{ ،أَ أَنم ومتم َال وتب ِصم ومرو َ"} هاال أنااتم ل تاارو هااذه النااار التااي أمااامكم ،أو هااي سااحر؟ ل هااذا ،ول هااذا ليساال
َنتم َال وتب ِصورو َ"}؟.
بسحر و نما هي حديدة ،وصل م مددمات ا ويبصرون ا ويرون ا بنعين م {أَ أ و
{اصَ و َها} [( )16سورة الطاور] صلي النار حرها ،وشدة حرها الذ يصطلي يعني يستدفئ في النار لعلكم تسطلو ،
فال ش أ النار حارة ومحربة ،لكن يستفاد من ا في الادنيا بدادر الحاجاة ،يساتدفن ب اا لكان ماا يجلاس اإلنساا فاي
وسااط ا فااي ساواها ِ
{فممي َسم َموا ال َج ِحمميمِ} [( )55سااورة الصااافات] ،مااا يسااتطيع اإلنسااا أ يجلااس ،لكاان يسااتفيد من ااا
عوبااد علااى بعامااه؛ لينض ا  ،ويدتاارب من ااا؛ ليسااتدفن لكنااه ل يصااالها كمااا يصاالى النااار {ِإَّال اْلَشم َمقى} [( )15سااورة

الليل].

{اص مَ و َها َفاص م ِبوروا أَو َال َتص م ِبوروا} [( )16سااورة الطااور] يعنااي "اصممبروا ع يهمما" أول تصاابروا ساايا ؛ سنااه ل عنفااع ل
الصاابر ول الجااقع ،الصاابر عنفااع فااي الاادنيا ،الصاابر نمااا عنفااع فااي الاادنيا ،الصاابر علااى أواماار هللا علااى الواجبااات
الصمما ِبورو َ"
بندائ ااا ،والصاابر عاان المحرمااات بعاادم ابت ارف ااا ،الصاابر علااى اسباادار الم لمااة هااذا عنفااع {ِإَّن َممما ويم َموَّفى َّ
أَجَروهم ِب َغي ِر ِح َسا } [( )10سورة القمر] ،لكن ا دخلوا النار ما ا يستفيدو ؟ اصبروا أو ل تصبروا.

{اصَ و َها َفاص ِبوروا} "ع يهما {أَو َال َتصم ِبوروا} صمبرمم وجمزعكم سموا  ،صمبرمم وجمزعكم سموا "؛ س ااخارة ليسال
{س َموا
{س َوا َعَ ي وكم}؛ "ْل" صبرمم ال ينفُكم" َ
دار تكليل ،يدال ن جر على الصبر؟ ل سواء صبرتم أو جقعتم فا َ
نتم َتُ َموو َ"} [( )16سورة الطور] يعناي جاقاء ماا كناتم تعملاو ،
َعَ ي وكم}ْ "،ل" صبرمم ال ينفُكم"ِ{ ،إَّن َما وتج َزو َ" َما وم و
نتم َتُ َموو َ"} يعني جاقاء عملكام ،جاقاء عملكام ،أو جاقاء الاذ كناتم تعملوناه،
يدول أ "ج از " {ِإَّن َما وتج َزو َ" َما وم و
فما موصولة أو مصدرية جقاء عملكم ،أو جقاء الذ تعملونه.
ِ
ين ِفي َجَّنات َوَن ُِيم} [( )17سورة الطور] كر هللا -جل وعال -في اايات السابدة حال اسشادياء وماا أعاد
{ِإ َّ" ال وم َّتق َ
ل م في ااخرة ،م نى بحال السعداء ،وهذه بريدة الدرآ ا كر حالا كر ضدها ،وهذا من أوجه تسمية الدارآ
ِ
ِ
الم اني {ِإ َّ" الم َّت ِق ِ
مز
{ج َا
و َ
ين في َجَّنات َوَنُيم} جنات بساتينَ { ،جَّنات َوَنُيم} في هذه الجناات ،عتنعماو ويتلاذ و َ
ِب َما َماونوا َيُ َمومو َ"} [( )24ساورة الوابعاة] يجاقو بنعماال م فاي الادنيا ،فالمحسان يجاق ب حساانه ،والمسايء كماا تدادم
شر فشر ،وهنا يجق المتدو الجنات والنعايم المدايم اسباد
خير فخير ،و
يجق ب سنته ،وكل يجا بعمله
ا
ا
سمعل ،ول خطر على بلل بشر.

السرمد الذ ل عندطع ،وفي الجنات ما ل عين رأت ،ول آ
ِ
ين ِفي َجَّنات َوَن ُِيم} المتدين المال مين للتدو بفعل اسوامار واجتنااب الناواهي ،الاذعن جعلاوا بيان م وباين
{ِإ َّ" ال وم َّتق َ
عذاب هللا وباية بفعل ما أمروا به واجتناب ما ن وا عنه.

ِ
ِ
ِ
ين} [( )17-18سورة الطور] "مت ذين" ب ذه الجنات ،وما أعاد ل ام في اا مان النعايم المدايم،
{في َجَّنات َوَنُيم * َفاك ِه َ
ماهم} أعطماهم" ،رب ام مان هاذا النعايم بننواعاه
اهم َرُّب وهمم} { ِب َمما} ماا هاذه "مصمدريَ { َ
"{فاكهين} مت ذين" { ِب َما َ
نت و
نت و
ماهم} أعطمماهم"َ{ ،رُّب وهممم} الاارب هااو الااذ عرب اي بااالنعم ،فالااذ رب اا الخل ا بااالنعم فااي الاادنيا وأغاادق
وكيفياتااهَ {" ،
نتم و
علي م ،وينعم علي م في ااخرة بنمور ل تخطر على الدلل هو الارب ،وهاذا مان أساماء هللا التاي تادل علاى عطفاه
ورحمتااه بخلدااه ،ف ااو الااذ ربااهم ،أولا :هااو الااذ خلد اام وأجاادهم ور ب اام ورباااهم بنعمااه ،وأغاادق علااي م ماان الاانعم

الظاهرة والبابنة.

فااي الاادنيا نمااا ا يساايرة يمكاان أ يسااتدل ب ااا اإلنسااا علااى مااا عاادخر لااه فااي الجنااة ،هناااك نعاام ل يدااوم اإلنسااا
اهم َرُّب وهم َعم َ ا َ ال َج ِحميمِ} [( )18ساورة الطاور] عطفاا علاى آتااهم،
{وَوَق و
بشكرها ،لكن عليه أ يشكر بدر اساتطاعته َ
ماهم َرُّب وهمم َعم َ ا َ ال َج ِحميمِ}؛ س اسمار ل يخلاوا مان أرباع حاالت ،ماا أ يعطاى مان
{وَوَق و
آتاهم من النعيم المديم َ

النعيم المحو الذ ل يخالطه شيء من المكدرات والمن صات ،وهاذا هاو ماا سايكو للما منين عاوم الدياماة { ِب َمما
ماهم َرُّب وهممم َعم َ ا َ ال َج ِحممي ِم} ،أو يكااو الاانعم المخلوبااة بالمكاادرات ،وهااذا شاان نعاايم الاادنيا ،مااا فااي
َ
ماهم َرُّب وهممم َوَوَقم و
نتم و
نعيم خالأل ل بد له من تبعات ،ل بد له من تبعات فليس بخالأل ،ولو كا النعيم في الدنيا خالأل لنساي نعايم
ااخرة ،وبد يعطى اإلنسا من العذاب الخالأل الذ ل نعيم معه وهذا عذاب الكفار في الناار ،وباد يكاو هنااك

عذاب مخلوط بشيء من الفتور والنعيم المحدود ،وهذا يكو في الدنيا بد يعيش اإلنساا فاي نعايم فاي الادنيا لكناه

ليس بنعيم خالأل ،ليس بنعيم خالأل ،وبد يعيش في شداء في الدنيا لكنه لايس بشاداء خاالأل ،فاالنعيم فاي الادنيا
ل بااد لااه ماان مكاادر ،والشااداء فااي الاادنيا ل بااد لااه ماان اندطاااع ،ول بااد لااه ماان فتارة ،ول بااد أ يماار شاايء ممااا يساار

المخلوق فليس بخالأل ،أما في ااخرة فخالأل ،نعيم الجناة ل مكادر لاه ،وعاذاب الناار ل نعايم معاه البتاة ،لاذلكم

الشاببي في الموافدات لماا تكلام عان الساعادة والشاداوة و كار أناه ل ساعادة خالصاة ،ول شاداوة خالصاة ،ورد علاى
من بال بن هذا مطرد في الدنيا وااخرة ،رد على من باال باذل ؛ س مان م مان يداول :ناه و كاا اإلنساا فاي

النعاايم فااي الجنااة النعاايم الخااالأل ،لكاان ل بااد معااه ماان شاايء عن صااه ،باادليل أ ماان كااا فااي المنقلااة الاادنيا فااي
الجنة ،مع أ نعيمه نسبي بالنسابة لمان فوباه فاي الجناة ،لكان ا استحضارنا أ مان دخال الجناة و كاا أدنااهم
منقلة ل يشعر بن مان فوباه أفضال مناه ،ول يشارع فاي بلباه شايء مان المكادرات ونقعناا ماا فاي بلاوب م مان غال،
و ا كا أدناهم منقلة وليس في م دنيء من هو علاى المسا اس فار ،وعلاى المناابر ،وعلاى نجال العدياا  ،فكيال

يكو مع هذا النعيم كدر؟ و كا فوبه ناس في منا ل م ،والناس عتراءو أهال العلام كالكوكال الادر ال اابر فاي

السماء ،ويحصل هذا سنااس أمناوا بااهلل وصادبوا المرسالين ،المدصاود أ نعايم الجناة ل يخالطاه كادر البتاة ،وم ال
ما بيل في هذا ،بيل أيض ا في عذاب النار ،من م من بال:
هااو أساافله منااه ف ا

الذ يعذب في النار ما دام عر أ فاي الناار مان

هااذا عاادخل الساارور علااى بلبااه ،أ ساارور ،وأباال الناااس عااذاب ا عااوم الديامااة؟ يعنااي ماان أبل اام

بشاافاعة النبااي -عليااه الصااالة والسااالم -ماان عليااه نعااال ماان نااار ي لااي من مااا دماغااه ،ي لااي من مااا دماغااه ،أبااو

بالاال شاافع لااه النبااي -عليااه الصااالة والسااالم -فااي ضحضاااح ماان نااار ي لااي دماغااه ،هاال هااذا يدااول

أخاااه أبااا

ل اال أشااد منااه ،أو أ أبااا ج اال أشااد منااه عااذابا فيسااتر بااذل ؟ ل يمكاان أ عاادخل عليااه ساارور وهااو فااي النااار،
والشاببي -رحمه هللا -في الموافدات كر م ل هذه اسمور فيرجع ليه.

ار مناه ،و كانال الادرجات
ار مناه ،والاذ فاي الجناة ل عار غياره خي ا
المدصود أ الذ في الناار ل عار غياره ش ا
في الجنة متفاوتة ،والدركات في النار متفاوتة بخالق منه في نعايم الادنيا وعاذاب ا ،يعناي مان فاي نعايم الادنيا ولاو
را يمل ما يمل مان أماور الادنيا ،ويساتفيد مان هاذه علاى وج اا ،يعناي دعوناا مان غناي محاروم حرماه هللا مان
ماله ل عتلذ به ول يساتمتع باه هاذا معاذب بمالاه ،لكان شاخأل عتمتاع بمالاه وينتفاع باه ،ام بعاد لا وجاد شخصاا

أرفااع منااه لشا أ حياتااه تتكاادر والنعاايم نساابي ،كمااا أ الشااداء فااي هااذه الاادنيا نساابي ،ولااذل أمرنااا أ ننظاار فااي
أمور الدنيا لى من هو دونناا  -لاى مان هاو أسافل مناا ،-لماا ا؟ لنشاكر هللا -جال وعاال -علاى الانعم ،وأل ناقدر
نعمااة هللا علينااا ،يعنااي ا كناال ماادعن وعلي ا أبساااط ،وأحيان ا ا ل تسااتطيع السااداد ،ويتصاال علي ا الاادائن ويضااي

صاادرك ك يا ار ،انظاار لااى ماان هااو ماادعن بااالمالعين ،تدااول :الحمااد هللا نااا دعنااي مداادور عليااه ،و ا كناال ل تجااد مااا
تنرل في عوم من اسيام أنظر لاى ج اات ل يجادو ماا يانرلو البتاة ،ومان م مان يماوت مان الجاوع،

كنال تبارد

في الشتاء فانظر لى من عبيل بالعراء ،انظر لى من هو دون ؛ لذال تقدر نعمة هللا علي  ،وما مان نساا و ل
ويوجد من هو دونه.
المريو يجد منه أشد منه مرض ا ،و ا نظر لاى المارج وأناه باد يكاو منحاة ل ياة شاكر هللا -جال وعاال -علاى
هذه النعمة أ جعله مسلم يصبر على الضراء في جر علي ا ،فالمسلم مطالال بان عنظار فاي أماور الادنيا لاى مان
هااو أساافل منااه؛ لااذال عااقدر نعمااة هللا عليااه ،ولكاان فااي أمااور الاادعن عنظاار لااى ماان هااو أعلااى منااه؛ ليجااد ويجت ااد

ويسعى في تكميل الندأل الذ عنده ،ول يشبع مما يدربه لى هللا -جل وعال.-
{كووا َواشَروبوا َه ِن ايئا} [( )19سورة الطور] حال { َواشَروبوا َه ِن ايئا} أي مهنئمين"،
ويدال ل م ،يدول المفسر" :ويقال لهم :و
نمتم َتُ َمومو َ"} ،البااء ساببية يعناي بسابل ماا كناتم تعملاو ،
نمتم َتُ َمومو َ"} ،البااء ساببية { ِب َمما وم و
{ ِب َما} البااء ساببية { وك و

أولا :دخول الجنة ((لن عدخل أحد الجناة بعملاه)) كماا جااء فاي الحادعى الصاحيح(( ،باالوا :ول أنال ياا رساول هللا،
بااال :ول أنااا ل أ عت ماادني هللا برحمتااه)) فضااال عماان دونااه -عليااه الصااالة والسااالم(( -لاان عاادخل أحااد الجنااة

بعملااه))

هااذا العماال م مااا كااا  ،ا بااور بنعمااة واحاادة ماان نعاام هللا -جاال وعااال -رجحاال بااه هااذه النعمااة ،فااال

عدخل أحد الجنة بعمله ،لكن برحمة أرحم الراحمين.

نمتم َتُ َمومو َ"} يعناي هاذا النعايم دخاول الجناة بالرحماة،
نتم َتُ َمومو َ"} والبااء ساببية ،بسابل { َمما وم و
وهنا يدولِ { :ب َما وم و
لكاان هااذا النعاايم وهااذا التفاااوت بااين الااداخلين نمااا هااو باسعمااال ،نمااا يصاانفو بنعمااال م وجاااءت بااذل النصااو

نتم َتُ َموو َ"} من اسعمال الصالحة المدرباة
الك يرة ،وأما دخول الجنة أصله نما هو برحمة أرحم الراحمينِ { ،ب َما وم و
لى هللا -جل وعال -وعلى رأس ا التوحيد الذ ل عدخل الجنة ل موحد ,فالمشرك الجنة عليه حرام ومنواه النار.
ِِ
ين} [( )20سورة الطور] يدول" :حال من الضمير المستكن{ ِفي َجَّنات}" ،حال من الضامير المساتكن فاي بولاه
{م َّتكئ َ
و
ِ
مين ِفممي َجَّنمات َوَن ُِمميم} ماا الاداعي لاى أ نداول :هااذا الحاال مان الضاامير المساتكن فااي
تعاالىَ { :جَّنمات} {ِإ َّ" ال وم َّتقم َ
بولااه تعااالىِ { :فممي َجَّنممات} ،و{ ِفممي َجَّنممات} جااار ومجاارور متعلا بمحااذوق تداادعره كااائنين أو مسااتدرين فااي جنااات،
رائنين أو مستدرين في جنات؟ ِ ِ
ين} "حال من الضمير المستكن فمي قولمس تُمالىِ { :فمي َجَّنمات}" المتداين
{م َّتكئ َ
و

في جنات فار ين ،متكذين{" ،فاكهين} يعني مت ذين" يعني حال كون م فار ين ،وحال كون م متكذاين لماا ا باال:
مستكن؟ يعني مستتر في بولهِ { :في َجَّنمات} ،فاي بولاه تعاالىِ { :فمي َجَّنمات} يعناي فاي جناات فاار ين ،فاي جناات

{كو موا َواشمَمروبوا َه ِن ايئمما} [( )19سااورة الطااور] حااال ماان الاواو فااي بولااه:
متكذااين ،فااار ين ومتكذااين أحاوال ،وهنيذا ا حااال و
{كو موا َواشم َمروبوا} فاسراال والشاارب هنيذ ا ا ،وال ن ايء والماار ء الااذ ل عابباال لااه ساايذة؛ س بعااو اسراال تكااو لااه
و

عاببة غير محمودة ،بخالق ال نيء المر ء الذ تكو عاببته محمودة.
ِِ
ين} حمال ممن الضممير المسمتكن فمي قولمس{ :جنمات}" يعناي فاي جناات متكذاين ،التكااء هاذا المصادر فعلاه
{م َّتكئ َ
و
يكو في ررق متكئ في أ شيء ،يعني في الجنة أو خارا الجناة ،يعناي النااس فاي مجالسا م نماا عتكذاو فاي

مجالس م ،وأهل الجنة عتكذو فاي جناات م ولاذل احتااا أ يداول" :حمال ممن الضممير المسمتكن فمي قولمس تُمالى:

{س ومرر َّمصم وفوَفَ} يعناي "بُضمها إلمى جنمع بُمض" سارر
{في جنات}َ ،
{عَ ى وس ومرر َّمصم وفوَفَ} [( )20ساورة الطاور] و
مصاافوفة بعضا ا لااى جناال بعااو بحيااى عنتداال من ااا ماان سارير لااى سارير وفااي وكاال سارير مااا لاايس فااي السارير
ِِ
ماهم}
ين َعَ ى وسورر َّمص وفوَفَ} [( )20سورة الطاور] "بُضمها إلمى جنمع بُمض" { َوَزَّوجَن و
{م َّتكئ َ
اسخرَ ،
{عَ ى وسورر} و
اهم} "عطف ع ى {في جنات} ،أي :قرنماهم ،قرنماهم"
عطل على في جنات المتدين في جنات ونعايم { َوَزَّوجَن و
يعنااي اإلنسااا يدتاار بقوجااه فااي الجنااات" ،عطاال علااى {فممي جنممات} يُنممي قرنمماهم" الااقواا والدا ار بمعنااى واحااد،
فالقوا يدر بقوجته والقوجة تدار بقوج اا ،برنااهم { ِب وحمور ِعمين} { ِب وحمور ِعمين} يداول" :عىما اْلعمين حسمانها"
{ ِب وحممور ِعممين} يعنااي "عىمما اْلعىممم حسممانها" يعنااي التنصاايأل علااى العااين ممااا أخااذ ،العااين أخااذ ماان العيااو ،
والحور أيضا من الحور ،والحور يكو فاي العاين فالكلمتاا منخو تاا مان اسعاين وماا يحتال ب اا ،ف ِ
االعين الماراد
به السعة في العين ،والحور منخو من الحور ويكو باالعين فجمال اا فاي عيون اا وهاذا هاو المنصاو

علياه ،ول

يعناي أ بديااة الجسام لاايس كاذل  ،باال بدياة الجساام جااء فيااه مان اسوصاااق ماا جاااء فاي اسخبااار الصاحيحة ،وأخااذ
السم من أخأل ما يميق المرأة في جمال ا ،جمال ا يكو  ،جمال ا الجا ب للرجال نما يكو في العين.
العي ا ااو الت ا ااي ف ا ااي برف ا ااا ح ا ااور

بتلننا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اام لا ا ا ا ا اام يحيا ا ا ا ا ااين بتلنا ا ا ا ا ااا

يعني العين هي التي تجذب فنأل علي ا ،وأما بدية الجسد فحدا ول حرا من منت ى الجمال ،ومنت ى ما عتلذ
به و كر هذا في السنة ،جاءت اسوصاق في السنة ،وابن الديم -رحمه هللا -في "حاد اسرواح" ،وفي أخر
النونية كر اسوصاق أوصل العين فيرجع ليه.
ِ
نمونوا َو َّاتَب َُت وهم وذ ِرَّي وت وهم} [( )21سورة الطور] هذا للدرس الدادم -
{و َّال َ
َ
ين َ

شاء هللا تعالى.-

